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O objetivo do estudo é descrever o impacto de um programa de formação de um protocolo 

institucional para tratamento de pacientes com sepse grave e choque séptico.  

Foi realizado um estudo antes e depois em um grande hospital terciário no Brasil. Foi avaliado 

o impacto de um curto (6h) programa de formação com vista a aumentar a consciência da 

sepse e da importância de intervenções oportunas na gestão de pacientes sépticos. O 

programa de treinamento consistiu em aulas de simulação realística. Enfermeiros, 

fisioterapeutas e médicos foram treinados durante o mês de outubro de 2013. Foram 

comparados tempo entre diagnóstico de sepse e as intervenções antes (de abril a setembro) e 

depois (novembro e dezembro) após conclusão do programa de formação institucional. 

Também foi avaliado o cumprimento do primeiro conjunto de hora da Surviving Sepsis 

Campaign, como as recomendações: medição do lactato, hemoculturas e antibióticos 

apropriados na primeira hora após o diagnóstico. Um total de 136 pacientes com sepse grave e 

choque séptico foram incluídos. 94 (68%) pacientes foram tratados antes e 42 (32%) após o 

programa de treinamento institucional. As fontes prevalentes de infecção foram respiratórias 

(39%), urinária (19%) e abdome (18%). A mortalidade foi semelhante entre os grupos antes e 

depois (38 versus 30%, p=0,8). O uso de inotrópicos (dobutamina) e vasopressores 

(noradrenalina) foi semelhante entre os grupos (12% versus 9%, p = 0,43 e 71% versus 57%, 

p=0,11, respectivamente). Tempo para avaliação de lactato e tempo para medição de SvO2 

foram menor no grupo depois comparado com o grupo antes (97 [0-198] versus 11 [0-115,4] 

minutos, p=0,02 e 205 [25,5-704] versus 57,5 [0-428] minutos, p <0,001). Hora de antibióticos e 

tempo para a cultura de sangue foram similares entre os grupos (p=0,25 e 0,11). Mais 

pacientes cumpriram o primeiro pacote hora das Diretrizes Surviving Sepsis Campaign no 

grupo depois comparado com o grupo anterior (45% versus 23%, p=0,01). Um programa de 

treinamento institucional curto pode aumentar a conscientização e reduzir tempo de espera de 

intervenções apropriadas para pacientes sépticos. A melhor forma de treinar a equipe do 

hospital deve ser mais abordada em estudos prospectivos. 


